
Svētdien, 5.  jūlijā 
Latviešu apvienotajam 
bērnu un jaunatnes ko-
rim Īrijā LABKĪ būtu 
sākušies gaidītie Svētki 
Rīgā.

Kopš 2018. gada rudens jauniešu 
apvienotais koris LABKĪ gatavojās 
XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem. Kora mākslinieciskā va-
dītāja Inguna  Grietiņa-Dārziņa un 
diriģentes Laine Nigule-Beļenusa un 
Laura Zemvalde, skolotāji un vecāki 
svētkiem sagatavoja 39 jauniešus no 
trīs Īrijas reģioniem – Dublinas, Port-
līšas un Kaslbāras, kā arī Ziemeļīrijas, 
Anglijas, Zviedrijas un Latvijas.

Apvienotais koris 2019. gadā, pie-
daloties skatē, izcīnīja tiesības dalī-
bai Svētkos un noslēguma koncertā 
Dziesmubērns Mežaparkā. Ļoti prie-
cājās par ekspertu – virsdiriģenta un 

noslēguma koncerta mākslinieciskā 
vadītāja Edgara  Vītola klātbūtni un 
meistarklasēm, Valsts izglītības satura 
centra (VISC) vecākās ekspertes  Ri-
tas  Platperes un Latvijas Nacionālā 
kultūras centra (LNKC) sabiedrības 
integrācijas projektu koordinatores Ai-
gas Vasiļevskas vizīti, brīnišķīgajiem 
iedvesmas un iedrošinājuma vārdiem 
un apsveikumiem par padarīto. Plāno-
ja tālāku kopdarbu arī 2020. gadā līdz 
Svētkiem.

Iestājoties īpašajai situācijai pa-
saulē, 2020. gada martā, kora LABKĪ 
dalībnieki, mākslinieciskā vadītāja, 
diriģentes, skolotāji un vecāki nolēma 
pieņemt izaicinājumu un turpināt dar-
bu digitālā formātā. Pienāca ļoti īpašs 
laiks, tika paveikti vairāki projekti, kā 
piemēram, LABKĪ video izveide Pa-

„Saulesvija”
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 

12.  jūlijā  sākās 
Latvijas  skolu  jaunat-
nes  dziesmu  un  deju 
svētku  norišu  #dzie-
dundejo2021  pirmais 
notikums  Saulesvija: 
no tradicionāla klātienes 

notikuma svētku dalībnieku gājiena 
Rīgā, laikmeta nosacījumu vadīts tas 
aizvīsies daudz garāku ceļu, līdzīgi kā 
pats Svētku tapšanas stāsts ir izvērties 

par sarežģītu ceļu trīs gadu garumā.
Ceļš Saulesvija veidots kā klātie-

nes mirkļu un video fiksējums norisēs, 
kurā nepilnas stundas garumā ikvienā 
pašvaldībā īpašais Svētku vēstnesis 
kopā ar atraktīvu ceļotāju-sveicinātāju 
nodos svētku organizatoru pateicības 
un dāvanas ikvienam, kurš gatavojās 
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem, apguva svētku re-
pertuāru, veidoja aizraujošus video 

sveicienus un video 
priekšnesumus, pie-
dalījās videoklipu 
filmēšanā.

Dāvanas dalīb-
niekiem sagatavojuši 
Svētku atbalstītāji – 
lieldraugs Swedbank sagādājis īpaši 
izveidotas ilgtspējīgās somiņas, savu-
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Svētki ir tur, kur esam mēs!
Korim „LABKĪ“ būtu sākušies gaidītie Svētki Rīgā
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Rozes Bauskā.
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Skaļas balsis, telefonsarunas, sau-
cieni, bļāvieni, raudas, sajūsma, kri-
tieni, bet pāri visam – smiekli piepilda 
Melburnas Latviešu namu nu jau otro 
mēnesi, jo Melburnas Austrālijas lat-
viešu teātris (ALT) ir atsācis intensī-
vus mēģinājumus.

ALT aicina visus teātra mīļotājus 
rezervēt 4.  un  5.  septembri Melbur-
nā un 19.  septembri Sidnejā, jo ALT 
jums gatavo jaunu baudījumu – Reja 
Kunija divcēlienu komēdiju Glābjas, 
kas var (Ray Cooney. Run For Your 
Wife.)

Lugas sižets norisinās Londonā, 
20. gs. 80.tajos gados, bet par vienmēr 
aktuālu tēmu – mīlas trīsstūri ar visne-
gaidītākiem pavērsieniem. Pārpratu-
mi, noslēpumi attiecību virpulī ierauj 
skatītāju no pirmajām lugas minūtēm 
līdz pat lugas noslēgumam un prasās 
pēc vēl..., tādēļ šoreiz piedāvājam ve-
selas trīs izrādes teātra entuziastiem, 
kuriem ar vienu reizi nepietiek.

Daudz smieklu un kvalitatīvi pa-
vadīts laiks lugas mēģinājumos Lat-
viešu namā, kur režisore Valda Rube 
atdzīvina šo lugu uz skatuves. Estētis-
kas dekorācijas tiek būvētas ar Kārļa 
Ātrena palīdzību, kurš pārvērš skatu-
vi mājīgos dzīvoklīšos, bet lugas de-
koratore un kostīmu māksliniece Ilze 
Nāgela piemeklē visizsmalcinātākās 
detaļas un tērpus, viņai palīdz Agnese 

Krūze.
Lugā jūs sastapsiet jau tik ļoti ie-

mīļotos un pazīstamos aktierus: Pēteri 
Saulīti un Ievu Ozoliņu, kuru aktier-
spēle vienmēr ir izcila un augsti novēr-
tēta. Šoreiz ir dota vienreizēja iespēja 
jaunās paaudzes aktieriem Amandai 
Hirstai, Intai Gebertai, Gvido Zun-
duram un Miķelim Stepaņukam brī-
vi izpausties un pilnveidoties iemīļo-
tās un profesionālas režisores Valdas 
Rubes vadībā.

Visi jūtam atbalstu un palīdzību no 
mūsu suflieres Māras Kaziņas.

Ņemiet līdzi jūsu angliski runājošos 

vīrus, sievas, bērnus, draugus, kolēģus 
un kaimiņus, kuriem patīk izsmieties 
un labi pavadīt laiku jūsu kompānijā, jo 
teksts būs lasāms arī angļu valodā. Tas 
būs iespējams, pateicoties par subtitra 
ekrānu – PBLA un LR Kultūras Mi-
nistrijai, Diasporas pašdarbības kopu 
attīstība un māksliniecisko spēju stipri-
nāšanas programmai.

Inta Geberta
Laikrakstam „Latvietis“

„Glābjas, kas var“
Austrālijas  latviešu teātra jaunais iestudējums
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Skats no izrādes mēģinājuma. Uz grīdas Inta Geberta, stāv Gvido Zundurs.

   PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;   

A. Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A. Padegs 845-462-3317(NY)
apadegs@optonline.net
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Esi sveicināta,Vasara!
Viss briest un zaļo,
Saule ar lietu karo,
Pati mazākā smildziņa,
Priecājas par dienas ilgumu . . .
Ai Vasara, Vasara!
Vasara ir klāt!
Kā būtu, ja nebūtu vasaras?
Vai tu gaidīji vasaru?
Perfekta vasaras diena ir, kad saule silda,
vēja brāzmas pūš un putni dzied,
bites visapkārt,
bet neaizmirsti lietot saulesbrilles!
Vai Tev patīk vasara?
Ziema nav bez pamata dusmīga: viņas laiks ir pagājis.
Vasara ir gadalaiks starp pavasari un rudeni.
Vasara ir laiks, kad kūst viss: pat nauda makā!
Vasarai ir ļoti springta programma:
kā:  neatliekamā Jāņu svinēšana --– līgo, līgo, līgo!
Līgo jauni, līgo veci, Jāņu naktī līgo visi!
Mēs nevaram nopirkt laimību, bet karstā vasaras dienā mēs
varam nopirkt saldējumu . . .
Vasara ir arī bikini laiks ...

Vilis Mileiko

„Esi informēts, 
atgriežoties Latvijā“
ESF projekts Nr.7.1.2.1./15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā“

Redakcijā
Sveicināti, lasītāji!
Latvijas Vides, ģeo-

loģijas un meteoroloģijas 
centrs piektdien brīdinā-
ja: „LVĢMC meteorologi 
un ārsti brīdina par šo-
dien un sestdien gaidāmo 

bīstamo karstumu, kas var kaitēt iedzī-
votāju veselībai. ... Valsts austrumu un 
centrālajos rajonos gaisa temperatūra 
dienā sasniegs +30…+34°, savukārt 
naktīs termometra stabiņš pieturēsies 
+18…+24° robežās, līdz ar to daudzviet 
būs novērojamas tropiskās naktis.“

Uzreiz jāuzdod jautājums: „Cik 
karsts ir „karsts“?“ Austrālijas latvie-
ši noteikti brīnīsies par šādu brīdināju-
mu, jo pat kontinenta dienvidos – tu-
vāk Antarktīdai – šādas temperatūras 
raksturotu siltu, patīkamu vasaras 
dienu. Un nakti. Melburnā, piemēram, 
„karsta“ diena būtu +35 līdz 40 grā-
diem, un katru vasaru vairākas dienas 
arī pārsniedz +40°C. Naktis vasarā 
bieži ir siltākas par +30°C.

Kā to izskaidrot? Bez tempera-
tūras, karstuma sajūtu ietekmē gaisa 
mitrums. Latvijā vasarā tas mēdz būt 
lielāks nekā Melburnas vasarā.

Bet beigu beigās, viss ir subjektīvs. 
Dzīvojot Saūda Arābijā, vasaras tem-
peratūras galvaspilsētā Rijadā turējās 
ap +50°C dienas vidū. Bet, kad ziemā 
temperatūra naktī nokrita uz +10°C, 
tad vietējie arābi sūdzējās par nenor-
mālo aukstumu. Runājot ar eiropie-
šiem, tie uzsver, ka Arābijā ir cita vei-
da aukstums, un, lai arī Eiropā ziemā 
būtu sniegs, tomēr viņu pašu +10°C ir 
tik neciešams, ka, kā man ir apgalvots, 
„aukstums iet caur kauliem“.

Līdzīga subjektivitāte parādās, kad 
pārceļas uz dzīvi vietā ar zīmīgi atšķi-
rīgu klimatu. Sākumā liekas nenormāli 
karsts (vai attiecīgi nenormāli auksts), 
bet ar laiku pierod pie jauniem apstāk-
ļiem, un pieņem tos kā jauno normu.

Šādas pārdomas, iespējams, mudi-
na uz secinājumu, ka globālā sasilšana 
nav nekas ļauns, jo mēs jau pieradī-
sim pie nedaudz siltākiem apstākļiem. 
Diemžēl, šāds slēdziens būtu pilnīgi 
greizs, jo klimata maiņa ir nopietnāka 
par tikai cilvēku labsajūtu dažu grādu 
pieauguma apstākļos.

Ir paredzēts, ka klimata maiņa no-
vedīs pie svārstīgākiem laika apstāk-
ļiem – šovasar atsevišķās vietās Kanādā 
temperatūru rekordus pārsniedza ne par 
tikai dažām grādu desmitdaļām, bet par 
veseliem pieciem grādiem. Lauksaim-
niecība mainīsies. Tās pasaules daļas, 
kur jau tagad ir grūtības barot visus ie-
dzīvotājus dēļ karstuma un ūdens trūku-
ma, kļūs vēl trūcīgākas. Varēsim sagai-
dīt bēgļu plūdus, un ne tikai miljonos.

Cik karsts ir „karsts“? Atbilde – 
kā kuram, bet jāsaprot, ka dabai nav 
šādas subjektivitātes.

GN

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla 
EURES konsultanti veido septīto raidījumu Esi informēts, atgriežoties Latvijā. Raidī-
jums būs skatāms 29. jūlijā plkst. 16.00 EURES Latvia Facebook lapā (https://www.
facebook.com/eureslatvia), raidījuma tēma – veselības aprūpes pakalpojumi Latvijā.

NVA EURES konsultants Andris Segliņš, raidījuma vadītājs, sarunā ar Nacionālā 
veselības dienesta Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāju Andretu Līvenu un Klien-
tu apkalpošanas centra vadītāja vietnieci Simonu Daudi skaidros jautājumus, kas saistīti 
ar veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā. Raidījuma skatītāji uzzinās, kam ir tiesības 
uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kāda ir reģistrācijas kārtība 
pie ģimenes ārsta, kādos gadījumos tiek lietota Eiropas veselības apdrošināšanas karte 
(EVAK), kur meklēt informāciju un palīdzību ar veselības aprūpi saistītos jautājumos.

Tiešsaistes translācijas sekotāji EURES Latvia Facebook lapas komentāru 
sadaļā varēs uzdot arī savus jautājumus un, ja nepieciešams, vienoties par indi-
viduālajām konsultācijām pie NVA EURES konsultantiem.

17.  jūnijā NVA EURES Latvia Facebook lapā tika pārraidīts sestais cik-
la Esi informēts, atgriežoties Latvijā tiešsaistes raidījums, kurā Akadēmiskās 
informācijas centra (AIC) valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa, AIC vecākā 
eksperte Rita Teclofa un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Euro-
guidance programmas vadītāja Ilze Astrīda Jansone skaidroja jautājumus, kas 
saistīti ar diplomu atzīšanu Latvijā un rīcībām, kas jāveic, ja plānojat turpināt 
mācības Latvijā vai vēlaties strādāt reglamentētā profesijā, kā arī informēja par 
izglītības sistēmu un rīkiem izglītības iespēju meklēšanai Latvijā.

Visi iepriekšējie cikla Esi informēts, atgriežoties Latvijā tiešsaistes raidī-
jumu ieraksti jebkurā laikā un vietā ir skatāmi EURES Latvia Facebook lapā: 
1. raidījums EURES atbalsts remigrācijai: https://fb.watch/3UqqTbO-9y/
2. raidījums Bezdarbnieka pabalsts un tā eksports:
 https://fb.watch/3UmuRY0ysW/
3. raidījums Dzīvesvietas deklarēšanu un uzturēšanās Latvijā:
 https://fb.watch/4LxhPszSR7/
4. raidījums Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā:
 https://fb.watch/5bmCYbQBcb/
5. raidījums Starpvalstu nodokļu jautājumi: https://fb.watch/60amV9Hxwb/
6. raidījums Ārvalstīs iegūtās izglītības un kvalifikācijas atzīšana Latvijā:
 https://fb.watch/v/1-cRzmPvN/

Vasarā
Dzeja

 
Turpinājums 14. lpp.
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Ojārs  Greste:  Kā 
Tev ar Rolandu radās 
izdevība piedalīties šajā 
MDCH koncertā?

Maija  Kovaļevska: 
Aicinājums nāca no 
MDCH, kura vadītājs 

un iniciators Kris  Haulets  (Chris 
Howlett) pazīst Rolandu. Pirmo reizi 
mēs ar Rolandu uzstājāmies tur pagā-
jušā gada novembrī – tieši Lāčplēša 
dienā, 11. novembrī, mums bija solo 
koncerts. Jau toreiz tas nāca kā tāds 
patīkams uzaicinājums. Bija jauki, 
ka arī organizatori piekrita, ka tā būs 
galvenokārt latviska programma, jo 
apmēram 80% bija latviešu mūzika. 
Arī šajā (2. jūlijā) gadījumā ļoti priecā-
jos par to, ka organizatori mums deva 
iespēju atkal prezentēt latviešu dzies-
mas. Jūtos pagodināta par šo iespēju. 
Tas ir brīnišķīgi.

OG: Kāda ir bijusi Tava sadarbība 
ar Rolandu?

MK: Iepazinos ar Rolandu 
2018. gada martā, kad viņš pavadī-
ja mani latviešu labdarības koncertā 
(skat. LL Nr. 499, https://laikraksts.
com/raksti/7914). Dziedāju gan operu 
ārijas, gan arī latviešu dziesmas. Jau 
no pirmās tikšanās biju pārsteigta, ka 
Rolands, kas nav latvietis, spēlēja lat-
viešu dziesmu pavadījumus ar tik lat-
visku izjūtu. Kopš tā laika esam kopā 
uzstājušies vairākas reizes Sidnejas 
Latviešu biedrības pasākumos.

OG: Kā Tu izvēlējies dziesmas šai 
programmai?

MK: Tā bija kopīga izvēle, jo tās 
bija arī dziesmas, ko mēs gatavojam 
ierakstam, kuru paredzam veikt šo-
gad. Mēs izvēlējāmies šim koncertam 
jaunas dziesmas, ar kurām mēs ne-
bijām nekad šeit Sidnejā uzstājušies 
kopā.

Pirmām kārtām izvēlējos Jāzepa 
Vītola dziesmas – Pie tava augstā, 
baltā loga, Mirdzas dziesma un Man 
prātā stāv vēl klusā nakts. Šie trīs opu-
si ir, es domāju, tas zelta repertuārs, 
kas vispār ir katram latvietim tuvi 
un arī mīļi. Tās arī prezentē latviešu 
dziesmas pirmsākumu, jo Jāzeps Vī-
tols uzsāka solo dziesmu tradīciju. Vi-
ņam ir milzīga nozīme latviešu mūzi-
kas izaugsmē. Vītols dibināja Latvijas 
Mūzikas akadēmiju**, kas ir nosaukta 
viņa vārdā.

OG: Koncerta programmā bija 10 

dziesmas, no kurām trīs bija Jāzepa 
Vītola kompozīcijas. Tu gribēji spe-
ciāli uzsvērt Vītola dziesmas?

MK:  Noteikti, jo man ir tuvas 
Vītola dziesmas. Pirmkārt, tās ir ļoti 
dažādas. Vītols ir ielicis pilnīgi dažā-
das krāsas un emocijas. Piemēram, 
Pie tava augstā, baltā loga ar Poru-
ka tekstu ir par parādību, par jušanu, 
kaut ko nereālu, kas bija, bet varbūt 
kaut kas tomēr nebija, varbūt tas bija 
tikai sapnis. Un tā dzeja, ko Vītols ir 
ielicis mūzikā, man liekas, ir tāds kā 
paraugs, no kura vēlāk citi komponis-
ti mācījās.

Savukārt Mirdzas dziesma ar As-
pazijas tekstu ir atkal kaut kas pilnīgi 
cits: brauciens jūrā, kur Mēness satiek 
Saules meitiņu... divi gari jūtās satie-
kas. Tā ir mīlestības dziesma ar ļoti 
romantisku un skaistu tekstu. Trešo 
dziesmu – Man prātā stāv vēl klusā 
nakts Vītols ir pārvērtis gandrīz tādā, 
ko var salīdzināt ar Čaikovska roman-
ci. Ar visu to enerģiju, ar to skaisto 
finālu, ko viņš ir ielicis; ar romantis-
ku sajūsmu un atmiņām par skaista-
jiem brīžiem, diviem cilvēkiem, kuri 
mīl viens otru... pie jūras kaut kur... 
skaisti. Tur ir dabas skaistums, tur 
ir cilvēku jūtu skaistums, tur ir tāda 
idealizēšana pēc kā cilvēki ilgojās. Es 
domāju, ka Vītols ir spējis katra cil-
vēka dvēseles stīgu aizskart, ieliekot 
šos tekstus šajās dziesmās tik meis-
tarīgi. Un, kaut arī šajā gadījumā ne 
visi cilvēki saprata vārdus, bet caur 
šo muzikālo interpretāciju, kā mēs ar 
Rolandu abi bijām izstrādājuši, es do-

māju, ka bija saprotams, kas tur bija 
tajā dziesmā.

OG: Pastāsti nedaudz par sadar-
bības procesu ar Rolandu. Kā jūs pie-
strādājāt pie šīm dziesmām un to in-
terpretācijām?

MK: Parasti mēs sākam ar to, ka 
Rolands nolasa no lapas un vienkārši 
izejam dziesmai cauri. Pēc tam viņš 
prasa, lai es iztulkoju, kas tur ir tā 
doma, kādi ir vārdi. Kad viņš ir iz-
gājis cauri visam materiālam, viņš 
piedāvā interpretācijas idejas – „Kā 
Tu domā, vai mēs šeit varētu tā? Vai 
tas būtu labi, piemēram šeit, kur ir 
tas teksts…?“ Un tā sanāk, ka viens 
otru papildinām. Tādā sadarbībā 
mēs nekad neesam katrs atsevišķi, 
bet skatāmies tās dziesmas tā, lai es 
dzirdu Rolandu un es papildinu viņu; 
viņš savukārt arī dzird manu balsi un 
attiecīgi var pielāgoties tempam vai 
emocionālai noskaņai. Tad mēs izska-
tām, protams, arī kur ir maigāki un 
klusāki brīži, kā to izstrādāt labāk, 
lai tas būtu viss krāsaini, jo dziesmas 
ir tik ļoti dažādas, un teksti ir tik ļoti 
dažādi. Tā mēs katru dziesmu sīki iz-
analizējam un tad saliekam pa gabali-
ņiem visu kopā tā, lai tas sanāk viens 
vesels.

Rolands nav latvietis, bet viņa 
interpretācija un viņa spēlētais frāzē-
jums ir ļoti latvisks. Un es jūtos tā, it 
kā viņš būtu latvietis. Viņš ir pilnī-
bā izpratis, izjutis, izanalizējis katru 
komponistu, zina katra komponista 

Maija Kovaļevska piedalās koncertā 
Melburnas Digitālajā koncertzālē

Kad 2020. gadā Kovida vīruss sāka plosīties Austrālijā, koncertzāles Melburnā un Sidnejā tika slēgtas, un ilgus 
mēnešus mūziķiem nebija iespēja koncertēt publikai „dzīvajos“ koncertos. Lai mūziķiem tomēr būtu iespēja muzicēt, 
tika dibināta digitālā platforma „Melburnas Digitālā koncertzāle“ (Melbourne Digital Concert Hall – MDCH), kuras 
ietvaros koncerti notiek bez publikas un tiek pārraidīti internetā.

Lai gan uz laiku koncertzāles tika atvērtas, Sidnejā pašlaik tās ir slēgtas Kovida uzliesmojuma dēļ. Tādēļ, lai atbals-
tītu Sidnejas mūziķus, MDCH 2. jūlijā pārraidīja koncertu, kurā starp citiem mūziķiem piedalījās arī soprāns Maija 
Kovaļevska. Maiju pavadīja koncertmeistars Rolands Pīlmans (Roland Peelman).*

Par koncerta programmu Maija Kovaļevska stāsta laikraksta „Latvietis“ korespondentam Ojāram Grestem.

 
Turpinājums 5. lpp.

Maija Kovaļevska un Rolands Pīlmans koncertā.
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dzīves stāstu, katra komponista daiļ-
radi, darbību; viņš to visu ir pats izpē-
tījis, izanalizējis mājās. Viņš atnāk uz 
mēģinājumu, kad viņš jau man stāsta 
visu par Jāzepu Vītolu – kur viņš ir 
dzimis, ko viņš ir darījis, ka viņš ir 
mācījies pie Rimska Korsakova Pēter-
burgā, kas ir viņa laikabiedri – viņš 
visu zina par to. Tāpat Rolands ir pil-
nīgi sajūsmā par Emīlu Dārziņu un uz-
zinājis, ka Dārziņam ir Melanholiskais 
valsis, viņš vēlas to apgūt.

Šajā programmā vēl savukārt bija 
arī tas, ka mēs bijām bez publikas un 
nebija aplausu. Dziesmu secību izvē-
lējās Rolands, lai tā cilvēkiem būtu 
interesanta un viegli uztverama. Kā 
Kanberas Internacionālās mūzikas 
festivāla vadītājam, Rolandam ir lie-
liska pieredze veidot koncertu prog-
rammas. Dziesmas viena otru papildi-
nāja un gāja viena otrai līdzās kā tādā 
grafiskā zīmējumā. Katra dziesma ir 
maza pasaule, un tev ir jāspēj uzburt 
šo ainu un ielikt tās pasaules emociju.

OG: Vai es pareizi saprotu, ka ie-
rosinājums ierakstīt šīs dziesmas nāca 
no Rolanda?

MK: Tas nāca no viņa, jā. Tas man 
bija ļoti, ļoti patīkams pārsteigums, 
un tādēļ esmu priecīga, ka tik izcils 
mūziķis un brīnišķīgs mākslinieks kā 
Rolands tik ļoti augsti novērtē mūsu 
latviešu dziesmas un latviešu mūzi-
ku. Viņš tiešām ir pilnīgi pārliecināts, 
ka tās vajadzētu ierakstīt un nodot arī 
tālāk, pirmkārt, pasaulei, kā arī nāka-
majām paaudzēm, lai paliek tas no-
zīmīgums, cik ļoti latviešu mūzika ir 
kvalitatīva un pilnvērtīga.

OG: Koncerta programmā bija arī 
divas tautas dziesmas – „Aijā, žūžū“ 
un „Caur sidraba birzi gāju“; kā tās 
izvēlējies?

MK:  Tās ir divas no 200 dzies-
mām, kurām Jāzeps Vītols ir kompo-
nējis klavieru pavadījumu. Man izde-
vās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
palīdzību iegādāties notis visām šīm 

200 dziesmām. 
Caur tām Rolands 
ir iepazinies ar 
latviešu lielo tau-
tas dainu klāstu 
un mūsu dziesmu 
kultūru un sapra-
tis šo kultūras ba-
gātību. Rolands 
vēlējās iziet cauri 
visām 200, lai pa-
skatītos, kuras no 
tām mēs varētu 
ierakstīt. Rolands 
uzskata, ka latvie-
šu tautas dziesmas 
ir ļoti vērtīgas, un 
tādēļ mēs noteikti 
iekļausim arī savā 
ierakstā vairākas tautas dziesmas.

OG: Paldies, Maija.
* * *

Otrā savā intervijā par dziesmu ie-
rakstīšanu uzrunāju koncertmeistaru 
Rolandu Pīlmani.

OG: Kas Tevi motivē ierakstīt šīs 
latviešu dziesmas kopā ar Maiju?

RP: Pirms trim gadiem, kad pir-
mo reizi pavadīju Maiju, viss, ko es 
zināju par latviešu skaņdarbiem bija 
Pētera  Vaska mūzika. Nezināju, ka 
Latvijai ir milzīgi liels skaits tautas 
dziesmu, kuras ir ļoti svarīgas lat-
viešu kultūrā un kuras ir iekļautas 
UNESCO programmā Pasaules atmi-
ņa. Tas, man liekas, ir ļoti nozīmīgi, 
un tagad labāk saprotu, ko tas nozī-
mē mūzikas pasaulē. Es labi pazīstu 
somu, zviedru un dāņu mūziku un 
esmu iepazinies ar Igaunijas mūziku, 
bet par Latvijas mūziku zināju ļoti 
maz. Pēdējos trijos gados, sadarbo-
joties ar Maiju, esmu daudz vairāk 
iepazinies ar to. Pārrunājot šīs dzies-
mas ar Maiju, izrādās, ka daudzas 
nekad nav bijušas ierakstītas, vai ie-
rakstītas ļoti sen. Es zinu, ka latvieši 
ir izkaisīti pa visu pasauli, un esmu 
pats redzējis, cik svarīgas ir šīs latvie-
šu dziesmas cilvēkiem, kuri identificē 
sevi ar latvietību – vienalga kādā sa-

biedrībā, vienalga kādā arodā, vienal-
ga, ar ko laulāti, – dziesma latviešiem 
ir svarīga gan personiski, gan sabied-
riskā līmenī. Domāju, ka ir svarīgi šīs 
dziesmas ierakstīt, jo tām ir kulturāla 
vērtība.

Tas ir tas, kas mani motivē šajā 
projektā. Pašlaik ir laba izdevība šīs 
dziesmas ierakstīt – Maija tās zin un 
mīl, un es arī tās esmu iemīlējis. Es do-
māju, ka mēs varam tās labi ierakstīt. 
Un domāju, ka mums ir jāiesāk, kamēr 
Maija vēl ir Austrālijā. Biju aizrunājis 
skaņu ierakstu studiju Kanberā pirma-
jā jūlija nedēļā, bet, diemžēl, dēļ Ko-
vida uzliesmoju Sidnejā, ierakstīšana 
bija jāatliek. Es ceru, ka paspēsim ie-
rakstīt līdz šī gada beigām, kad Maija 
būs pabeigusi savu pienākumu dzie-
dāt Vāgnera operā Götterdämmerung 
Brisbanē.

Paredzam izdot kompaktdisku ar 
ierakstītām dziesmām, un arī izplatīt 
šo mūziku interneta platformās, kā 
Spotify. Šis nebūs peļņas projekts – 
pārdotie diski nespēs segt ierakstu 
studijas un disku producēšanas iz-
devumus. Kad tuvosies ierakstīšana, 
lūgsim latviešu sabiedrībai visā pasau-
lē palīdzēt.

OG: Lai jums ar Maiju veicas ie-
raksta projekts!

Ojārs Greste
Laikrakstam „Latvietis“

* Rolands  Pīlmans pēc tautības 
ir beļģis un ir dzīvojis Austrālijā 
vairāk nekā 30 gadu. Viņš ir pla-
ši pazīstams Austrālijas mūzikas 
pasaulē un sadarbojas ar daudziem 
ansambļiem un komponistiem, tai 
skaitā arī Sidnejas latvieti Ellu Ma-
čēnu. Rolands pašlaik ir Kanberas 
Starptautiskās mūzikas festivāla 
(CIMF) mākslinieciskais vadītājs. 

** 1919. gada rudenī Rīgā nodibināja 
pirmo Latvijas mūzikas augstsko-
lu – Latvijas Konservatoriju (ta-
gad – Mūzikas akadēmija) un par 
tās direktoru iecēla Jāzepu Vītolu.

Video: Mēģinājumā 2. jūlija MDCH 
koncertam, Maija dzied trīs Jāzepa 
Vītola dziesmas:
https://youtu.be/xavEyKu0U9g

Maija Kovaļevska ... 
Turpinājums no 4. lpp.

Maija Kovaļevska un Rolands Pīlmans koncertā.
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Šī gada jūnijs Cie-
ma dzīvē nesa daudz un 
dažādus notikumus – 
iepriecinošus, pārdomu 
raisošus un arī sargājo-
šus.

Bija gan saulainas, 
gan apmākušās dienas ārā pa logu un 
cilvēku sirdīs.

Viens liels notikums bija tas, ka 
visi Ciema iedzīvotāji un arī darbinie-
ki, kuri vēlējās, saņēma abas potes pret 
COVID – 19.

Divas dienas skaistos svētbrīžos 
tika pieminēti pirms 80 gadiem – 
1941. gada 14. jūnijā aizvestie tautieši 
no Latvijas uz Sibīriju.

Kā katru gadu, arī šogad Anniņa 
kopā ar Dailu sēja Jāņu sieru. Dienu 
pirms Līgo dienas aprūpes nama ie-
dzīvotāji sanāca kopā, lai pītu vaina-
gus un dziedātu dziesmas.

Un 23. jūnijā visi sanāca kopā lie-
lajā zālē, lai kopīgi līgotu...

Saulgrieži nu ir sagaidīti un lēnām, 
pacietīgi sākam gaidīt pavasari ar sil-
tākām dienām! Un nu visu pēc kārtas...
„Aizvesto piemiņas dienas 
atcere“

14. jūnijā aprūpes nama iedzīvotāji 
pulcējās uz „Aizvesto piemiņas dienas 
atceri“

Vispirms tika iedegtas trīs sveces 
par godu visām trijām Baltijas valstīm, 
pieminot 1941. gada baisos notikumus.

Karogs Ciema pagalmā tika uz-
vilkts pusmastā. Tad visi kopīgi no-
dziedāja Latvijas himnu un noskatī-
jās Baltijas valstu prezidentu kopīgo 
runu,  Sandras  Kalnietes runu un 
noklausījās Dainas kora sagatavoto 
dziesmu Mēness skaita savas zvaig-
znes.

Tad visi sanākušie nodziedāja 
Daugav’s abas malas. Anna noskaitīja 
pašas sacerēto dzejoli Baigais gads un 
Zigrīda nolasīja Leonīda Breikša dze-
joli Zem svešiem zvaniem un ierosināja 
kopīgi nodziedāt Svēts mantojums, ko 
visi kopīgi arī nodziedāja.

17.  jūnijā aprūpes nama iedzīvo-
tāji bija aicināti uz Aizvesto piemiņas 
dienas dievkalpojumu, ko vadīja mā-
cītājs Aldis  Elberts. Ļaudis pulcējās 
Ciema baznīciņā un pēc dievkalpoju-
ma sekoja atmiņu stāstu pēcpusdiena, 
kurā uzkavējās arī mācītājs Aldis El-
berts.

Pie pēcpusdienas tējas un kafijas 
varēja dzirdēt daudz bēdīgus atmiņu 
stāstus par to, kas notika Latvijā pirms 
80 gadiem jūnijā.

Jāņu svinēšana
Jāņu sieru Annīte bija sagatavoju-

si jau dažas dienas pirms svētkiem un 
tad bija laiks ķerties klāt vēl vienam 
lielam darbam – pīt vainagus. Pagāja 
vesela diena, kamēr daudzie vaina-
gi bija uzpīti. Kavējoties atmiņās un 
dziedot kopīgi dziesmas, diena aiz-
skrēja nemanot.

Trešdien, 23.  jūnijā, aprūpes 
nama ļaudis sanāca kopā Ciema lie-
lajā zālē uz Jāņu dienas svinēšanu. 
Līgotājiem galvas rotāja kupli vaina-
gi, glāzēs putoja alutiņš un traukos – 
dažādas sāļas un saldas uzkodas. 
Jāņu dienas sarīkojumu vadīja Ive-
ta Laine. Jāņi parasti Ciemā notiek 
Melburnas Latviešu biedrība (MLB) 
vadīti, bet šogad sakarā ar Covid-19 

diemžēl visa MLB valde nevarēja 
piedalīties un nevarēja arī piedalī-
ties draugi, radi un mājiņu iedzīvo-
tāji. Tā MLB pārstāvēja tikai MLB 
priekšsēde Iveta Laine un viņas palī-
dze Daila Piksone.

Vispirms Iveta pastāstīja dažādus 
Jāņu dienas ticējumus, to kā Jāņus 
svinēja sendienās, un tad arī uzdeva 
daudz dažādus āķīgus jautājumus.

Lai arī jautājumi nebija sarežģī-

Kas notiek Melburnas Latviešu ciemā
Jūnija mēnesis

Aizvesto piemiņas dienas atcere. Ekrānā Latvijas goda konsuls Viktorijā, 
Tasmānijā, Austrālijas Galvaspilsētas teritorijā un Austrālijas Ārējās teri-
torijās Jānis Roberts Dēliņš.
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Annīte sien Jāņu sieru.
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Jāņu svinēšana Melburnas Latviešu ciemā.
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Jāņu svinēšana Melburnas Latviešu ciemā.
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ti, lai uz tiem atbildētu citu reizi bija 
vajadzīgas zināšanas, citu reizi līdzēja 
veiksme. Uzvarētāji pareizas atbildes 
gadījumā saņēma konfektes gotiņas.

Sanākušie dziedāja Līgo dziesmas 
un Anniņa deklamēja dzejoli Jāņu 
nakts. Sanākušie baudīja uzkodas, 
smeķēja alutiņu un kavējās skaistās 
atmiņās.

Tā zīmīgā, saulainā Jāņu diena šajā 
puslodes pusē bija svētīta. Paldies vi-
siem, kas piedalījās.

Dailas kleitas
Mūsu mīļā Daila, kurai rūp pa-

saules glābšana no daudziem atkri-
tumiem, nu ir uzņēmusies šūt kleitas 
no lietotām maskām, kuras tiek iz-
mantotas, strādājot Latviešu Ciemā. 
Tās pa šiem gadiem (no 2020. gada 
14. jūlija) bija sakrājušās lielā dau-
dzumā – tik daudz, lai varētu uzšūt 
pirmo kleitu.

Jāņu svinēšana notika Ciema sa-
biedriskajā namā – Prieku mājā. Bija 
sanākuši ap 27 līgotāju. Vilma Puķe 
un Ivars Jānis Apelis tika izraudzīti 
kā Jāņu māte un tēvs, kaut gan nekā-
das oficiālas funkcijas nebija jāveic.

Jāņu bērniem bija pašiem jāgādā 
par ēdieniem un dzērieniem. Bija gan 
pīrāgi, gan Jāņu siers, gan alus.

Jāizsaka liels paldies Viktoram 
Brenneram par brīnišķīgo un neno-
gurstošo muzikālo pavadījumu, lai pa-
līdzētu mums ar dziedāšanu.

Paldies arī preses fotogrāfei Rok-
sijai Reiterei, kura gādāja par fotogrā-
fijām šim rakstam.

Pēc rakstītāja domām, tika pava-
dīts ļoti patīkams Jāņu dienas vakars.

Vienīgi žēl, ka nebija ugunskura, 
tā kā lekšana pāri ugunskuram neva-
rēja notikt. Kaut skatoties uz lielāko 
daļu klātesošo, nedomāju, ka kāds to 

būtu mēģinājis.
Tikmēr tika pavadīts jauks Jāņu 

dziesmu pilns vakars.

Paldies visiem rīkotājiem un dalīb-
niekiem!

Ivars „Jānis“ Apelis

Jāņu svinēšana Ciemā
Jauka svinēšana „Prieku mājā“

Jāņu svinēšana Ciema sabiedriskajā namā. No kreisās: Vilma Puķe, Ivars „Jā-
nis“ Apelis, Viktors Brenners.
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Kas notiek ... Latviešu ciemā
Turpinājums no 6. lpp.

Daila Piksone ar pašas izšūto masku 
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Maskas pirms sašūšanas tiek iz-
mazgātas, tad sagatavotas, lai savie-
notu vienu kopā ar otru. Daila stāsta: 
„Tās ir jāšuj ar roku, jo šujot gabali-
ņus kopā, tajos iesprūst šujmašīnas 
adata. Kad ļaudīm izrādīju savu pir-
mo kokteiļa kleitu, tad tūlīt pat saņēmu 
pasūtījumus no savām draudzenēm, 
kuras arī vēlas tādas. Nākamās klei-
tas būs garākas un tad arī šūšu vesti 
un svārkus!“ Daila apsolās mums tās 
visas izrādīt. Gaidīsim!

Ingrīda Biezaite
Laikrakstam „Latvietis“

liec mājās, Latvijas neatkarības die-
nas sveiciens, Eiropas dienas sveicie-
na video Azerbaidžānai, sadarbībā ar 
LR vēstniecību Azerbaidžānā. Koris 
piedalījās arī digitālajos kopprojek-
tos – devītajos un desmitajos latviešu 
kultūras svētkos Īrijā, tautas tērpu gā-
jienos un dziesmas Tavs karogs pasau-
les kopkora projektā Latvijā.

Tieši šīs nepārtrauktās un aktīvās 
darbības iedvesmotiem, korim ziņa par 
e-dziesmu svētkiem šķita tikai loģiska, 
jo trīs gadu gatavošanās ciklu gribējās 
godam noslēgt un pateikties visiem par 

ieguldīto darbu. Koris piedalījās gan 
Svētku sveiciena video sagatavošanā, 
gan virtuālā gājiena Saulesvija izveidē.

Protams, šī situācija un pasākumi 
neatsver kopā būšanā iegūtās emocijas, 
tāpēc kora mākslinieciskā vadītāja, uz-
runājot LR vēstniecību Īrijā, vienojās, 
ka Svētki notiks tur, kur esam mēs. Pa-
treiz notiek gatavošanās Reģionālajiem 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kiem Īrijā, kuri sadarbībā ar XII Sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
organizatoriem plānoti 2021. gada 
29. augustā Dublinā, Bushy park.

Svētki ir tur, kur esam mēs! Tieka-
mies drīz!

LABKĪ video sveiciens un gājiena 

Saulesvija video:
https://youtu.be/HmwzLeO1WAo
https://youtu.be/B_KonESRNG8
Paldies visiem video tapšanā ie-

saistītajiem – video: Arnis Krūminš, 
Laura Zemvalde un Ivars Zemvalds, 
Andrejs Nigulis-Beļenuss, Elīna Be-
linska, Ieva Reine, Linda Grietiņa; 
montāža: Sanita Ausēja; dizains: San-
ta Siliņa.

Inguna Grietiņa-Dārziņa
Eiropas un Kanādas dziesmu svētku 

virsdiriģente
Kultūras projektu vadītāja

Latviešu biedrības Īrijā 
priekšsēdētāja

5.07.2021.

Svētki ir tur, kur esam mēs!
Turpinājums no 1. lpp.
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Pandēmijas laiks ir 
izrāvis no Jelgavas kera-
miķu saimes, kā liekas, to 
stiprāko, vitālāko un izpa-
līdzīgāko biedru un drau-
gu – Aleksandru  Dja-
čenko, kurš daudziem 
bija vienkārši  Saša. Mū-

ždien atklāts un atvērts jaunradei un 
kolēģiem, tādēļ 2013. gadā, kad Uzvaras 
parkā ar pasaulslavenā mākslinieka Pē-
tera Martinsona svētību un līdzdalību 
notika pirmo šamota skulptūru veidoša-
na un dedzināšana, viņš tika izraudzīts 
par Jelgavas šamota simpoziju tehnisko 
un māksliniecisko vadītāju. Kopš tā lai-
ka Saša bija pašā centrā šajos lielformāta 
šamota skulptūru notikumos. Šopavasar 
pandēmija izlēma savādāk...

Bez šaubām, ar viena meistara aiz-
iešanu Debesu valstībā lielas kultūras 
norises nedrīkst beigties. Tādēļ, atce-
roties Aleksandru Djačenko, arīdzan 
šīgada jūnijā četri mākslinieki darinā-
ja jaunas šamota skulptūras. Tās – nu 
jau 25 – papildina Jelgavas Pasta salā 
jau iekārtoto šamota skulptūru parku, 
ko radījuši kā jelgavnieki, tā viesi no 
Rīgas un Alsungas, pat mākslinieki no 
Šauļiem un Pērnavas, sagādājot estē-
tisku baudu apmeklētājiem.

Kopš I šamota skulptūru simpozi-
ja 2013. gadā tajā vairākkārt strādājusi 

Ilze  Emse-Grīnberga. Viņas jaunā 
darba Asni ideja pamatojas uz to, ka 
kartupelis ir Dienas balvas simbols 
kultūrā. Pavisam tuvu parkam atrodas 
arī Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitāte, kur augstāko izglītību iegūst nā-
kamie zemnieki. Māksliniece izgatavo-
jusi lielu kartupeļu maisu. Tā audumā 
spiežas uz āru kartupeļi un to asni, it 
kā tiekdamies pasaulē. Tas ir mūžīgais 
atjaunotnes un dzīvības vēstījums. Sa-
vukārt Jānis Leimanis nosaucis savu 
darbu par Keramiķa stāstu, attēlojot 
smalku augšuptiecošu formu – varbūt 
trauku vai asnu – ar trausliem rakstiem.

Parasti Saša strādāja kopā ar savu 
sievu  Mārīti; viņi, šķiet, viens bez 
otra neko nedarīja. Palikusi bez spēcī-
gā balsta, viņa tomēr vēlējās piedalīties 
šajā simpozijā, tādēļ palūdza palīgā savu 
meitu Kristīni, arī viņa ir skolota kera-
miķe. Pirms vairākiem gadiem šamotā 
Saša bija uztaisījis pašportretu, atlejot 
savu seja. Modulis ir saglabājies, darbā 
Krauja sieva un meita izmantojušas Sa-
šas seju, paužot domu, ka kaut kur no 
augstumiem viņš joprojām māj mums 
un svēta kopīgo darbu un veikumu.

Vairākkārt gan Jelgavā, gan Lietuvas 
pilsētās Šauļos un Užventē Saša strādāja 
kopā ar Viļu un Irēni Šļužeļiem. Viņu 
piedalīšanās šajā simpozijā bija pašsa-
protami – kopīgais darbs radīja dziļu 
draudzību starp divām ģimenēm, ko ap-
liecina arīdzan jaunais leišu mākslinieku 
darbs Pūra lāde, saliedējot vienviet lie-
tuviešu un latviešu nacionālos rakstus.

Šamota skulptūru dedzināšana no-
tika saulgriežu vakarā, kad diena bija 
visgarākā, bet nakts visīsākā – 21. jū-
nijā. Šo notikumu kuplināja un ie-
dziedāja Jāņus Jelgavas folkloras kopa 
Dimzēni Veltas Lejas vadībā, padarot 
šo notikumu par neatkārtojamu un ilgi 
atmiņā paliekošu.

Vērojot tā vakara apgaroto darbu 
atvēršanu un jelgavnieku atsaucību, 
pazibēja doma, ka šo šamota skulptūru 
simpoziju biju jāpārvērš par starptautis-
ku notikumu, kurā pieaicinātu kerami-
ķus arīdzan no citām Eiropas valstīm, 
un ne tikai. Sašam tas noteikti patiktu. 
Lai Saša palīdz šo ideju realizēt!

Māris Brancis
Laikrakstam „Latvietis“

Māra Branča skatījums
Veltījums Jelgavas keramiķim Sašam

Mārītes un Kristīnes darbs „Krauja“.
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Jāņa Leimaņa darbs.
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Ilzes Emses-Grīnbergas darbs žūst.
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Latvijas kultūras kanons papildināts ar ainavu sadaļu
Tekstus papildina mūsdienu vēsturiskās fotogrāfijas

Latvijas kultūras kanonā līdzās 
tādu nozaru kā tautas tradīcijas, arhi-
tektūra un dizains, skatuves māksla, 
literatūra, vizuālā māksla, mūzika 
un kino izcilākajām vērtībām tagad 
iekļautas arī astoņas kanoniskas Lat-
vijas ainavas – Daugavas ainava, 
Zemgales līdzenuma ainava, Gaujas 

senielejas ainava, Latgales ezeraines 
ainava, Latvijas mežu ainava, piejūras 
ainava, Vidzemes pauguraiņu ainava 
un Abavas senielejas ainava.

Jaunās vērtības iespējams iepazīt 
Latvijas kultūras kanona tīmekļviet-
nē… https://kulturaskanons.lv/, kur 
ekspertu Anitas Zariņas un Oļgerta 

Nikodemus tekstus papildina bagā-
tīgi materiāli: mūsdienu fotogrāfijas 
no projekta Ainavu dārgumi un vēstu-
riskās fotogrāfijas no projekta Zudusī 
Latvija, kartes no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) Kartogrāfisko ma-

 
Turpinājums 14. lpp.
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No  1.  jūnija  līdz 
30.  jūlijam  Liepājas 
Latviešu biedrībā, Rožu 
laukumā 5/6, Liepājā būs 
apskatāma Ojāra Vācie-
ša muzeja ceļojošā izstā-
de Viņi un sirdsapziņa.

Tā ir veltīta Māra Čaklā 80 gadu ju-
bilejai un atklāj dzejnieka radošās un 
biogrāfi skās saites ar Ojāru Vācieti.

Ojāra Vācieša muzeja izstā-
de Viņi un sirdsapziņa tika atklāta
2020.  gada  8.  oktobrī muzeja telpās 
Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 19. Pēc eks-
ponēšanas O. Vācieša muzejā izstāde 
no 2020. gada novembra līdz maija 
beigām bija aplūkojama Māra Čaklā 
dzimtajā pilsētā Saldū, Saldus pilsētas 
bibliotēkā, bet jūnijā tā ceļo uz Liepāju.

Izstādes autore Dace Micāne-Zālī-
te stāsta: „Pilsēta, kurā piedzimst vējš – 
maģiski mītiska formula, kuru savā dze-
jas laboratorijā rada Māris Čaklais un 
kura pārtop ne tikai par dzeju, dziesmu, 
himnu, bet arī Liepājas alter ego. Tāpat 
kā Saldus, arī Liepāja ir saistīta ar dzej-
nieka Māra Čaklā biogrāfi ju, tāpēc tā 
nav nejaušība, ka izstādi vedam uz vēju 
pilsētu. Memoriālo muzeju apvienības 
mākslinieka Inta Sedlinieka darinātais 
mākslas darbs/instalācija Sirdsapziņas 
krekls turpina savu ceļu pie cilvēkiem, 
stāstot par divu dzejas dižgaru attiecību 
smalkumu un pamatīgumu.“

Dace Micāne-Zālīte turpina: „Kā 
sastiķēti ielāpi, brūču šuves un rakstītas 
vīles ir teksti ar uzmundrinājuma, dar-
bīgu domu un izsvērtu rekomendāciju, 
joku un patiesas draudzības vārdiem, 
kas lasāmi izstādes centrā eksponētajā 
sirdsapziņas kreklā. To veido dzejnieku 
savstarpēji adresētie teksti un vēstules, 
atklājot spēcīgās radošās un biogrāfi s-
kās saites, kas viņus abus vienojušus.

Krekls tradicionālajā kultūrā ir sa-
krāla lieta, ar valkātāja enerģijas klāt-
būtni apvīta. Tas nes dzejnieka auru, 
ļauj iemiesoties un personifi cēties, būt 
klāt dzejnieku tēlam. Eksponēto sirds-
apziņas kreklu veido dzejnieku savstar-
pēji adresētie teksti un vēstules, atklājot 

spēcīgās radošās un biogrāfi skās saites.“
Dzejnieki Ojārs Vācietis un Māris 

Čaklais ir laikabiedri. Viņu tandēms 
latviešu literatūrā ir piepildīts ar pama-
tīguma, savstarpējas cieņas un kopīgas 
misijas apziņas spēku. Māris Čaklais
raksta: „Ojāra Vācieša krājumi vien-
mēr bijuši kā seismogrāfs. Tāpēc runāt 
par jebkuru Ojāra Vācieša grāmatu lie-
lā mērā nozīmē runāt par mūsu dzejas 
attīstības panākumiem un grūtībām.“

Māris Čaklais ir Ojāram Vācietim 
veltījis divus dzejoļus, un abos dze-
joļos dzejnieki dodas vizionāros ce-
ļojumos: 1964. gadā rakstītājā dzejolī 
Uguns aicinājums Vācietis ir kā ve-
dējs, kā meistars, kurš savu ceļa bied-
ru ved pret uguni, uguni vien.

1984. gadā, kad Vācieša vairs nav, 
Mārim Čaklajam top veļu laika vīzija 
Dzejnieka rīta gājiens, kurā dzejnieka 
gars pielīdzināts kosmiskam tēlam – 
zvaigznājiem.

Izstādes vadošais motīvs ir sirds-
apziņa. Šo vārdu abi dzejnieki ir ieko-
dējuši arī savās dzejas rindās. Ojāram 
Vācietim tas lasāms dzejolī Pūt, vē-
jiņi!: „Tā ir tautas sirdsapziņa un tai 
mūžam tādai būt.“ Mārim Čaklajam 
sirdsapziņa ieausta slavenajā dzejolī 
Dziesma par četriem baltiem krek-
liem: „Dziesma nav par krekliem, bet 
ir par sirdsapziņām.“

Taču sirdsapziņa ir arī kā metafora, 
kas sastopama abu dzejnieku daiļradē. 
Ojāram Vācietim un Mārim Čakla-
jam nācās saskarties ar publicēšanas 
grūtībām un cenzūras aizliegumu, jo 
viņu dzeja bija kā sauciens pēc laika-
biedru sirdsapziņas tīrības. Tas bija kā 
aicinājums caur dzejas tēliem saglabāt 
latviešu kultūras un dzejas ideālus, 
sargāt un aizstāvēt latviešu valodu, 
respektēt personas intelektuālo un ga-
rīgo brīvību, sekmēt dzejas kā mākslas 
žanra atbrīvošana no padomju ideolo-
ģijas klišejām.

Māra Čaklā dzejolis Dziesma par 
četriem baltiem krekliem, kas, Imanta 
Kalniņa komponēts, skan Rolanda Kal-
niņa fi lmā Elpojiet dziļi, mākslas valo-

dā ir piemineklis tiem, kas nepakļāvās 
padomju ideoloģijas spiedienam un 
spēja noturēt brīvu savu radošo garu.

Izstādē izmantoti dokumenti un ko-
respondence no Ojāra Vācieša muzeja 
krājuma, Jura Krieviņa Māra Čaklā fo-
toportreti, Jura Poiša un Gunāra Janaiša 
fotogrāfi jas, Gvido Skultes fi lmēti vide-
omateriāli ar Māra Čaklā piedalīšanos.

Dace Micāne-Zālīte Mg. Philol.
Ojāra Vācieša muzeja speciāliste, 

izstādes autore
Laikrakstam „Latvietis“

Ojāra Vācieša muzeja ceļojošā izstāde
Liepājas Latviešu biedrības namā

Ludmila Azarova un Ojārs Vācietis.
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Dace Micāne-Zālīte izstādē Liepājā.
Bērzu birzī dzejnieki. No kreisās: Imants Ziedonis, Vitauts 
Ļūdēns, Ojārs Vācietis, Māris Čaklais un Jānis Peters.
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Sanāciet, Jāņu bērni,
Sagaidiet Jāņu dienu!
Jāņu diena lepni nāca,
Ugunīs vizēdama.
Kā katru gadu, arī šogad Adelaides Latvie-

šu skolas saime rīkoja JĀŅUS – „DZINTA-
ROS“. Pagājušajā gadā izpalika Jāņu svinības 

pandēmijas ierobežojumu dēļ, tāpēc šogad jāņubērni bija īpaši 
sparīgi un ieradās Dzintaros priecīgi un gatavi līgot līdz sau-
les lēktam. (Zinot to, ka Austrālijā tā ir visgarākā nakts gadā!)

Bet nu par visu pēc kārtas. Līgotāji tika aicināti pavadīt 
Dzintaros visu nedēļas nogali jau no piektdienas, 25. jūni-
ja, līdz svētdienai, 27. jūnijam.

Piektdienas vakarā Zanda un Eduards Šulci mācīja kā 
sienams īsts jāņusiers. Uzzinājām, kurš ir labākais piens 
un cik olas jāpievieno, lai siers būtu dzeltens. Tagad mēs 
zinām, ka arī Austrālijā var uztaisīt īstu Jāņu sieru. Ma-
zākajiem līgotājiem tika piedāvāts kino vakars ēdamzālē, 
kur varēja skatīties filmas. Vienīgā sūdzība bija, ka neesot 
popkorns... to rīkotāji lieciet aiz auss nākošajam gadam.

Sestdienas rītā sākās rosība virtuvē, sākumā tika vārī-
tas zupas pusdienām un tad Silvija un Pīters Mekmaleni 
(Peter McMullen) pārņēma vadības grožus, lai sāktu gata-
vot ražīgas vakariņas visiem līgotājiem. Paldies visiem pa-
līgiem, kuri mizoja, grieza, kapāja, kā arī mazgāja traukus. 
Šogad bija prāvs līgotāju skaits – ap 115 cilvēku.

Mums bija tiešām liels prieks redzēt jaunas ģimenes ar ma-

ziem bērniem, sen neredzētus latviešus un viņu draugus no 
citām tautībām. Nez ko cittautieši domāja par mūsu izdarī-
bām, nākošgad intervēsim ciemiņus, lai uzzinātu viņu domas.

Ap plkst.15 pēcpusdienā sākām pīt vainagus pagalmā. 
Katrs līgotājs atnesa savu saišķīti ar krāšņām Jāņu zālēm, 
un radās vainagi. Ik gadu mums ir lielais jautājums – būs 
vai nebūs ozoliem zaļas lapas? Šogad izglāba Rūdis Dan-
cis  un Andrejs  Jaudzems, kuri kā par brīnumu ieradās 
ar zaļām ozollapām. Paldies puišiem! Pēc vainagu pīšanas 
devāmies uz vārtiem, kur līgotājus sagaidīja Jāņu tēvs un 

Jāņu māte. Šogad tie bija Zinta Rūtiņa 
un Dominiks Kelijs (Dominic Kelly); 
paldies viņiem par skanīgo dziedāšanu, 
pīrāgiem, alu un jāņusieru. Līgotāji sa-
jutās tiešām gaidīti. Lai dziesmas ska-
nētu tālu un skanīgi, ejot rotaļās mums 
palīdzēja arī citi muzikanti – Lilita 
Daenke,  Zanda un Eduards  Šulci, 
Mičels  Mekmalens  (Mitchell  Mc-
Mullen). Kad jāņubērni izdancojās un 
nosala, visi devāmies iekšā, lai baudītu 
vakariņas. Kā jau īstā latviešu līgošanā, 
neiztikt bez dziedāšanas. Paēduši un 
padzēruši garšīgo karstvīnu (ko šoreiz 
gatavoja Brita un Varis Līdumi), visi 
dziedāja līdzi Lilitai, kurai, kā vienmēr, 
līdzi bija akordeons. Nu laiks aizraujo-
šākajai vakara daļai, ko visi bērni ar ne-
pacietību gaidīja, tā bija loterija!!! Val-
dīja plaša emociju gamma, katru reizi, 
kad tika izvilkta laimīgā biļete. Varu 

Jāņi „Dzintaros“
Austrālijā Jāņu nakts ir visgarākā nakts gadā!

Līgotāji „Dzintaros“.
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Ugunskurs.
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Lilita Daenke.
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Zinta Rūtiņa un Dominiks Kelijs.
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Pertā vēl ir saujiņa 
čaklu latviešu, kuri tāpat 
kā gan lielas, gan mazas 
latviešu kopienas izkaisī-
tas pa visu plašo pasauli 
šajā gadalaikā svin vienu 
no vissenākajiem latvie-
šu svētkiem – Jāņus.

Ceturtdien, 24. jūnijā, Pertas Lat-
viešu Centra pagalmā bija pulcējies 
labs bariņš cilvēku, kuri atcerējās svi-
nēt latviešu Līgo svētkus, kaut vai tie 
arī bija Jāņu dienā. Tā jau pievakarē ap 
pulksten pieciem sāka sarasties Per-
tas latviešu valodas klases skolēni un 
daži Pertas Latviešu biedrības ļaudis. 
Zālē galds klājās ar dažādiem gardiem 
ēdieniem un galvenais, ka tur bija gan 
liels šķīvis ar Jāņu sieru, vairāki trauki 
ar pīrāgiem, alus un rupjmaize, nemaz 
neskaitot kūkas, dažādus cepumus un 
citus ēdienus. Kas mums trūka vis-
vairāk, tas bija, ka Pertā šai gadalaikā 
nevaram atrast ozolus, no kuriem pīt 
vaiņagus. Tā nu mums bija jāiztiek bez 
ozollapu vaiņagiem.

Drīz pagalmā uzliesmoja jāņuguns, 

un, tātad, visi Jāņu dienas galvenie 
rekvizīti jau bija. Drīz krēsla pārvērtās 
par tumsu, bet cilvēki vēl nāca un nāca. 
Nāca gan lieli, gan mazi, gan pavisam 
maziņi vectēva rokās un arī jau tādi ar 
sirmiem matiem un baltu bārdu. Ne jau 

visi spēja pilnīgi sarunāties 
mūsu latviešu mēlē, bet lab-
vakara sveicienu gan zināja 
visi. Viens ciemiņš bija mē-
rojis garo ceļu no Kalgūri-
jas zelta raktuvēm, jo teica 
ka Jāņus, kurus pirmo reizi 
piedzīvojis Pertā pagājušā 
gadā, viņš gan nepalaidīšot 
garām. Viņš, tāpat kā pa-
gājušā gadā, arī bija mūsu 
galvenais jāņuguns uzraugs 
un Kalgūrijā ar vienu darba 
kolēģi – igauni jau esot svi-
nējuši Jāņus. Beidzot bija 
saradušies pāri par trīsdes-
mit cilvēku un starp tiem 
arī labs bariņš bērnu. Tātad 
Līgo svētkus šogad atcerē-
jās divtik vairāk nekā pagā-
jušā gadā. Tā Pertas apstāk-
ļos ir laba pazīme.

Stāstot par Jāņu svinē-
šanu, klases skolotājs mums 
stāstīja, ka galvenie rek-
vizīti Jāņu svinībām esot 
(kā jau minēju agrāk): Jāņu 

siers, alus, pīrāgi un vēl svarīgākā ir 
Jāņu dziesmu dziedāšana un pats gal-
venais – laba izprieca. Tā nu skolotājs 
mums izdalīja dziesmu lapiņas, un kaut 
vai bez armoņikas vai kāda cita mūzi-
kas instrumenta, mēs izdziedājām trīs 
lappuses Jāņu tautas dziesmu. Paldies, 
ka skolotāja balss vēl visu izturēja. 
Līgo mēs varējām piedziedāt visai labi.

Kad mūsu mazie līgotāji sāka pa-
gurt un sāka glausties pie māmiņām, 
zinājām, ka nu laikam ir laiks, lai Jā-
ņuguns sāktu apdzīst un atdziest līdz 
Jāņiem nākamgad, kad ceram samek-
lēt vēl vairāk jāņubērnus un mūsu tau-
tas tradīcijas turpināt atcerēties paši 
un tās nodot tālāk mūsu bērniem un 
mazbērniem.

Izsaku lielu paldies visiem lieliem 
un maziem jāņubērniem, kuri atrada 
par svarīgu šo veco mūsu tautas tra-
dīciju vēl piekopt, nāca šajā aukstajā 
naktī pasēdēt kopā latviešu pulkā, pa-
mieloties un padziedāt un pamācīties 
vēl kaut ko, kas padara mūs par lat-
viešiem. Paldies arī visām māmiņām 
un visiem, kuri cepuši un vārījuši un 
gādājuši, lai latvieši Pertā vēl varētu 
nosvinēt Jāņus.

Gaidīsim tad citu gadu Jāņu dzies-
mas skandināt!

Jānis Purvinskis
Laikrakstam „Latvietis“

Līgo! Līgo!
Arī Pertā svin Jāņus

Sildījāmies ap jāņuguni.
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Bija mazi, lieli un sirmi.
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pačukstēt, ka loterijas balvās redzēju daudz marshmallows 
jeb zefīriņus. Ko ar tiem dara? Nu, protams, cep ugunsku-
rā.... zinu, zinu nav Jāņu tradīcija, bet ka tik bērniem prieks!

Liels prieks bija, ka bija ieradušies četri Jāņi un vie-
na Līga, jo kas tad par līgošanu bez Jāņiem un Līgas!

Tad nu pie ugunskura. Jāņu ugunskura gatavošana, kā 
vienmēr, sākas nedēļu vai divas iepriekš. Šoreiz tas gods tika 
uzticēts Eduardam Šulcam. Malka uz Dzintariem tika vesta 
vairākās kravās. Sestdien no rīta Eduards ar palīgiem zāģēja, 
raka un cēla... un sanāca varens ugunskurs. Ugunskuru ie-

kurinot, Jāņumāte un Jāņutēvs dziedāja, un Zanda un Daila 
ziedoja ugunij sieru un pērnā gada vainagus. Pēc rituāla visi 
sasila pie Jāņuguns, un sākās apdziedāšana. Puiši apdziedāja 
meitas un meitas puišus... Vakara gaitā skanēja vairākas tautas 
dziesmas un ne tikai. Tiek, kas bija nosaluši, varēja atkal doties 
uz ēdamzāli un mieloties ar kūkām un skatīties koncertu no ie-
priekšējo gadu KD... kas zina, varbūt kāds ieraudzīja arī sevi?

Esam saņēmuši ļoti pozitīvas atsauksmes par šī gada 
Jāņiem. Mums ir liels prieks, ka līgotājiem patika, un uz 
tikšanos nākošajā gadā.

Līgo, līgo!
Mārīte Rumpe

Laikrakstam „Latvietis“

Jāņi „Dzintaros“
Turpinājums no 10. lpp.
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Sveiki mīļie lasītāji!
Šomēnes būs tikai 

īss rakstiņš. Pēdējā lai-
kā esmu bijis dikti aiz-
ņemts, un nu Līgo svētki 
arī tika kārtīgi nosvinē-
ti. Tagad ir mazliet laiks 
atpūsties un tad jāatgrie-

žas pie darbiem. Galvenais, ko gribēju 
pateikt jums visiem šodien, – priecī-
gus Līgo svētkus!

Pašlaik Latvijā un vispār Eiropā 
ir nenormāli karsti. Es jūtos, kā būtu 
esmu atpakaļ bērnības dienās Sidnejā. 
Laiks ir karsts un mitrs un gandrīz kat-
ru vakaru ir pērkona negaiss. Dzirdēju 
šorīt, ka Čehijā viesuļvētra ir nogali-
nājusi 3 cilvēkus. Ziema bija ļoti sma-
ga, un tagad vasara ir nežēlīgi karsta 
ar trakiem laika apstākļiem. Zinu, ka 
esmu vairākas reizes minējis, bet no-
teikti kaut kas nav riktīgs ar klimatu.

Nu tā, ātri jums pastāstīšu, kā es 
nosvinēju 2021. gada saulgriežu ne-
dēļu. Svētdienas vakarā es un Lailu 
svinējām īstos saulgriežus privātā pa-
sākumā netālu no Līgatnes puses. Tur 
mēs meditējam, pateicamies Zemes 
Mātei un dziedāja līgo dziesmas un 
mantras. Bija skaists piedzīvojums, un 
kaut kas jauns mums abiem.

Tad nākamās divas dienas mēs pa-
vadījām divatā pie Plaužu ezeru, kas 
ir netālu no Lielstraupes. Mēs palikām 
mazā vasaras mājiņā, kas atradās ap 
100 m no galvenās saimnieka mājas. 
Tad vēl kādus 100 m uz priekšu bija 
laipa, laivas un ezeriņš.

Es izdomāju 
mazliet makšķe-
rēt, bet, atklāti 
sakot, es īsti ne-
zināju, kā Latvi-
jā ir jāmakšķerē. 
Mūsu atpūtas vie-
tas saimnieks bija 
vecs zvejnieks, un 
viņš man palīdzēja 
ar dažiem ieteiku-
miem. Viņš bija 
tāds kārtīgs lauku 
latvietis – onkulī-
tis bez krekla, ar 
iedegumu, stiprs, 
bet ar nelielu alus 
vēderu, ūsām un 
cigareti mutē. Bet, 
šā vai tā, man nesanāca, un beigu bei-
gās tikai noķēru vairākas odu kodie-
nus.

Es arī saņēmu vēl nopietnākas ko-
dienus nekā no odiem un dunduriem! 
Jo laiks bija tik karsts, un mēs atstājām 
logus un durvis atvērtas visu vakaru. 
Kaut kādā brīdī viens irsis bija ienācis 
un izdomāja, ka būtu laba ideja brīvi 
staigāt apkārt pa grīdu. Nākamajā rītā 
es netīšam uzkāpu uz viņu, un viņš 
man iekoda kādas 3-4 reizes kājas ma-
zajā pirkstā. Tās sāpes bija nenormāli 
spilgtas, karstas un bezgalīgas. Es pa-
vadīju kādas divas stundas guļot bez-
jēdzībā, kamēr Laila mani izārstēja. 
Vēl arvien šodien man pirkstiņš niez.

Tad tieši Līgo vakarā mēs aizbrau-
cām uz Pāles pagastu svinēt Jāņus ar 
Lailas ģimeni un ģimenes draugiem. 
Tur arī mēs piedalījāmies rotaļās, 
pūdeļa dedzināšanā un dziedāšanā. 
Es biju paņēmis līdzi savu akordeonu 
un arī kaut ko šad un tad nospēlēju. 
Visā visumā, esmu priecīgs un jūtos 
atsvaidzināts. Es dabūju kārtīgi nosvi-
nēt gan vecos pagānu saulgriežus, gan 
tradicionālos Līgo svētkus.

Bet visvairāk man paliek prātā 
viens moments no visiem minēta-
jiem piedzīvojumiem. Otrajā vakarā 
Lielstraupē, ap kādiem vieniem no 
rīta, es viens pats sēdēju uz ezeriņa 
mazā laiviņā, makšķere rokā. Pēkšņi 
sacēlās maigais vējiņš, kas rāmi svil-
poja caur niedrēm. Es varēju dzirdēt 
varžu un krupju sarunas un kādu nakts 

putniņu tālumā. Kukaiņi lidoja pa gai-
su, un ik pa laikam es arī ieraudzīju 
kādu mazu sikspārnīti, kas ātri viņiem 
sekoja. Ezera otrā pusē rietēja gandrīz 
pilns mēness. Viņš karājās debesīs tie-
ši virs kokiem kā tāds sarkans milzis 
ar sudraba mākoņa tērpiem un miljo-
niem rētām. Tie mēness stari atklāja 
visu ezeru tādā sudrabainā, monohro-
mā krāsā. Tad tālumā, labajā pusē ri-
poja lielie āmura galvas mākoņi, kur 
ik pa laikam Pērkona Tēvs laikam kala 
gredzenus Saules meitām. Nu es šajā 
brīdī ieelpoju un vienā momentā visa 
šī trakā pasaule pazuda, un man bija 
apmierināta sirds.

Ivars Štubis
25.06.2021.

Laikrakstam „Latvietis“

Ivars Štubis no Rīgas
Jūnijs

Ugunskurs Līgatnē.
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Plaužu ezers.
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Laila rudzu pļavā.
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kārt atbalstītājs saldumu zīmols Lai-
ma – konfektes. Pašvaldības sagaidīs 
svētku auto, pulcējušies nelielās grupi-
ņās sava kolektīva ietvaros un ievēro-
jot visus valstī noteiktos epidemiolo-
ģiskos noteikumus, daļa pašvaldību ir 
sarūpējuši šai dienai un stundai īpašus 
pārsteigumus un pateicības skolēniem 

un kolektīvu vadītājiem.
Notikuma laikā Svētku auto no 

12. jūlija līdz 29. jūlijam ieripos katrā 
no 43 Latvijas pašvaldībām.

Saulesvijas ceļš dalās vairākos sta-
ros – pirmais no 12. jūlija līdz 14. jūli-
jam brauks pa Kurzemi (12.07. – Kuldī-
ga, Jūrkalne, Ventspils; 13.07. – Liepāja, 
Grobiņa, Saldus; 14.07. – Talsi, Roja, 
Engure, Tukums, Kandava, Dobele).

15. un 16. jūlijā ceļos pa Zemgales 

un Latgales novadiem (15.07. – Jelga-
va, Eleja, Ozolnieki, Bauska, Iecava, 
Salaspils, 16.07. – Skrīveri, Aizkrauk-
le, Pļaviņas, Jēkabpils, Līvāni).

No 19.  līdz  22.  jūlijam Svētku 
auto dosies uz Latgales, Sēlijas un 
Vidzemes novadiem (19.07. – Preiļi, 
Ilūkste, Slutišķi, Daugavpils, 20.07. – 
Dagda, Krāslava, Rēzekne, Lūznava, 

„Saulesvija”
Turpinājums no 1. lpp.

 
Turpinājums 15. lpp.
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Mostamies laicīgi, nu 
vismaz piemēroti brīvdie-
nām, un atvelkot aizka-
rus redzam, ka govis sen 
aizgājuši uz brokastīm 
pļavas otrā pusē, bet viņu 
vietā salidojis liels, pat ne-

saskaitāms bars rozā papagaiļu. Nezinu, 
ko viņi ēd, bet noteikti ko gardu, varbūt 
pat apreibinājušies, jo viņi lēnam grīļo-
jās zālītē, skaļi sarunājoties savā starpā.

Naktsmājas cenā ieskaitītas konti-
nentālās brokastis, ko saņem, kad pierak-
stās atbraukšanas laikā. Mums iedotas 
kukurūzas pārslu paciņas, piena kārbas, 
maizes šķēles, sviests, slavenais vege-
mite, saldā ievārījuma burciņas, cukurs, 
sāls un pipari, pietiekami mūsu divu va-
karu pārgulēšanas brokastu vajadzībām.

Brokastojot un vērojot čaklos pa-
pagaiļus, rīta saule spīd uz kalniem 
rietumos un spilgti apgaismo neseno 
ugunsgrēku sekas. Vakardien tos ne-
ievērojām, jo saulei rietot, kalni bija 
ēnaini un tikai redzami profilā.

Pabeidzām brokastis vienlaicīgi ar pa-
pagaiļiem, un kamēr tie ar trokšņainu ar-
dievu aizlidoja, mēs apstiprinājām dienas 
nodarbību plānu. Gatavi sēžamies mašīnā 
un mērojam ceļu uz Kēnkobenu (Khan-
coban) un slaveno hidroelektrostaciju 
kompleksu, kur daudzi baltiešu imigranti 
nostrādāja savus imigrācijas līguma darba 
gadus, rokot tuneļus un būvējot infrastruk-
tūru, kas vēl kalpo sabiedrībai šodien.

Nav tālu līdz Kēnkobenai, apmē-
ram, 30 km, un piebraucam pusstundu 
pēc izbraukšanas.

Piebraucot uzreiz manāms dambju 

mūris, un tā kā ir atļauts braukt tam 
pāri, iegriežos un braucu uz otro pusi, 
kur krasta augstumā redzam kabī-
ni un restorānu. Diemžēl, viss tur 
slēgts, bet skats no turienes lielisks. 
Aiz dambja ūdens stiepjas, apmēram, 
3 km, un tur atļauts ne tikai airēt, bet 
arī slēpot aiz motorlaivas. Krastma-
las parkā pie laivu ielaišanas vietas ir 
galdiņi, sēdvietas un cepšanas plāk-
sne, bet pašam jāsameklē malka ku-
rināšanai. Zvejošana arī ļoti iecienīta. 
Ūdenī var pamēģināt laimi un noķert 
foreles vai lasis un, ja laimējās, un ja 
var savākt sausu malku, var turpat uz 
vietas uzcept un baudīt noķerto.

Turpat netālu aiz dambja ir Kēn-
kobenas miestiņš, kur agrāk dzīvoja, 
apmēram, 2000 spēkstaciju un ūdens 
cauruļu būvētāji un tuneļa racēji, bet 
šajās dienās tikai kādi 300, kas nodar-
bināti spēkstacijas operācijā un vietē-
jo iedzīvotāju apkalpošanā. Vietas no-
saukums daudz prātots. Cik zināms, 
tam nav vietējo aborigēnu ietekme, un 
liekas, ka radies 1884. gadā, kad divi 
Indijas armijas angļu izcelsmes virs-
nieki ieguva šo zemi, tad ar nosaukumu 
Purvu Līdzenums (Swampy Plain), un to 
nosauca Kēnkobena, iespējami par godu 
viņu pavadītajam dienēšanas laikam aus-
trumu zemēs, kur dotais nosaukums tul-
kojams kā karaļa gans (royal shepherd). 
Karaļa gani dzīvoja kalnos, ganot savas 
aitas, kur barība kalpoja aitas pienu gar-
šu un biezumu papildināšanu. Nezinu vai 
aitu ganības šeit īstenībā notika, bet no-
saukuma pamats tomēr interesants.

Bet braucam miestiņam ga-
ram un dodamies tālāk kalnos ap-
skatīt spēkstaciju Nr. 1. Piebrauk-
sim miestiņam atpakaļ ceļā, lai 
paēstu pusdienas krodziņā.

Ceļš ved līkloči kalnos un jā-
brauc uzmanīgi, jo nevar zināt, kas 
brauc pretim ap stūru, un stūru ir 
daudz, bet drīz esam auto stāvvie-
tā, kur jau piebraukuši daži tūristi. 
Turpat klāt skatītāju balkons, no 
kurienes skats lejup uz spēkstaci-
ju, kur ūdens dzītās turbīnas cītīgi 
darbojās, ražojot elektrisko strāvu. 
Aiz spēkstacijas būves no kalna 
augstienes trīs varenas caurules 
piegādā ūdeni, lai dzītu turbīnas. 
No skatu laukumiņa nedzird ne-
kādu troksni, bet varu iedomāties, 
ka ēkas iekšpusē visiem trokšņu 
slāpētāji ir uz ausīm.

Nofotografējam spēkstaci-
ju un caurules, un, sarunājoties 
ar citiem skatītājiem, ieminos, 
ka Kūmas (Cooma) galvenajā 
ielā plīvo karogi, godinot katru 
šī milzu projekta strādnieku iz-
celsmi, tajā pulkā ir arī latvieši.

Nāk jau ap pusdienlaiku, 

un braucam atpakaļ lejup pa to pašu 
līkloču ceļu sameklēt pusdienas Kēn-
kobenas miestiņā. Auto stāvvieta galī-
gi tukša, un varam izkāpt gandrīz tieši 
pie durvīm. Kad pieejam pie viesnīcas 
durvīm, saprotam kāpēc brīvas auto-
stāvvietas. Krogs slēgts! Arī ēdamzāle 
ap stūri nedarbojās. Nāc plkst. 16, tad 
viss darbosies! Nolēmām negaidīt un 
dodamies atpakaļceļā uz Koriongu.

Atpakaļ ceļā pārbraucot Bringen-
brong tiltam, Suzanna ieraudzīja sudrabu 
skulptūru upītes krastā. Piebremzēju un 
braucam atpakaļ paskatīties, kas tur ir. 
Krastmalā stāv milzīga saldūdens vēža 
skulptūra, kurai var, stāvot skulptūras aiz-
mugurē, iedarbināt spīles. Pamēģinu pats 
arī un jūtos it kā atkaļ bērnībā. Forši! Vē-
lāk uzzinām, ka šajā apkārtnē var arī atrast 
vietējo menca, foreļu, ērgļu un naktstaure-
ņu skulptūras, bet jāatliek meklēšana līdz 
nākamai reizei, kad būsim šai rajonā.

Pirms došanos atpakaļ uz naktsmā-
jām, vēl laiks piebraukt apskatīt vietējo 
muzeju. Muzejs darbojās tikai no zie-
dojumiem un brīvprātīgo darbinieku 
atbalsta, un tajā redzami daudz un da-
žādi šī rajona vēsturiskie un pazīstamu 
tautiešu eksponenti. Vērts ieskatīties 
un dziļāk uzzināt šī rajona īpašības.

Vakariņas vēlreiz pavadām krodziņā 
uz balkona, kamēr saule met savas krāsai-
nos starus pāri naksnīgajām debesīm, bet 
esam arī laicīgi gultā, jo rīt mērosim garā-
ku ceļu uz Hītkotu (Heathcote), Viktorijā, 
kur gaida mūzikas festivāls vīnu laukā!

Kristaps Zariņš
Laikrakstam „Latvietis“

Turpmāk vēl

Mazdēls un vīnu lauki (11)
No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk
Desmitais turpinājums. Sākums LL647, LL648, LL649, LL650, LL651, LL652, LL654, LL655, LL656, LL657.

Kristaps pie vēža skulptūras.
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teriālu krājuma, 20. gs. sākuma tūristu 
bukleti no LNB Sīkiespieddarbu krā-
juma, kā arī saites uz interesantāka-
jiem rakstiem resursā Periodika.lv.

Paplašinot Latvijas kultūras kano-
nu ar ainavu sadaļu, uzsākta arī sadar-
bība ar Latvijas Nacionālā arhīva Lat-
vijas Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīva audiovizuālo, foto un skaņas 
dokumentu digitālo krātuvi Redzi, 
dzirdi Latviju!, kas ainavu pagātnes 
skatus ļauj ieraudzīt dokumentālo fil-
mu un kinohroniku kadros. Latvijas 
apceļotājiem kanonisko ainavu iepa-
zīšanā noderēs saites uz dažādiem 
maršrutiem Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūras vietnē Latvia.travel/
lv, profesionālās lauku ceļotāju asoci-
ācijas Lauku ceļotājs mājaslapā un 
citos resursos. Līdzīgi kā visā kanona 
tīmekļvietnē, informācija tiks regulāri 
pārskatīta un papildināta.

Ideja papildināt Latvijas kultūras 
kanonu ar ainavu sadaļu radās jau 
pirms aptuveni desmit gadiem – neilgi 
pēc 99 kanona vērtību atlases septi-
ņās kultūras nozarēs. Gadu gaitā šajā 
procesā sadarbojušās Latvijas Kul-
tūras ministrija, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija un 
Latvijas Nacionālā bibliotēka. Latvijas 

valsts simtgades 
svinību pasāku-
mu programmas 
ietvaros tika rea-
lizēts vērienīgs 
projekts Ainavu 
dārgumi (https://
ainavudargumi.
lv/). Tā ietvaros, 
iesaistot iedzīvotā-
jus un Ainavu ek-
spertu padomi, kā 
Latvijas dārgumi 
tika izvirzītas 50 ainavas, kas bagātīgi 
atspoguļo Latvijas ainaviskās vērtības 
reģionālā mērogā. Ņemot vērā katrā 
plānošanas reģionā izvirzītos ainavu 
dārgumus, Ainavu ekspertu padome 
vienojās par plašākām ainavām – na-
cionālā mēroga vērtībām, kas ir ie-
kļaujamas Latvijas kultūras kanonā. 
Būtisku ieguldījumu ainavisko vēr-
tību formulēšanā snieguši habilitētā 
ģeogrāfijas zinātņu doktore, Latvijas 
Zinātņu akadēmijas (LZA) korespon-
dētājlocekle Aija  Melluma, Latvijas 
Universitātes (LU) profesors, LZA 
korespondentājloceklis  Oļģerts  Ni-
kodemus un LU asociētā profesore, 
Dr. geogr. Anita Zariņa.

Latvijas kultūras kanona pamatu 
septiņās tematiskās kultūras nozarēs 
2008. gadā izraudzījās īpaši veidotas 
ekspertu grupas. Kopš 2013. gada 

aktīvi notiek Latvijas kultūras ka-
nona izglītības programmas radošās 
darbnīcas reģionos, par tradīciju ir 
kļuvis Kultūras kanona konkurss, ko 
rīko Latvijas Kultūras akadēmija. 
Latvijas Nacionālā bibliotēka Lat-
vijas kultūras kanona tīmekļvietnes 
atjaunošanu uzsāka 2015. gadā un 
kopš 2017. gada septembra tā ir pie-
ejama plašam apmeklētāju lokam. 
Šobrīd informācija pieejama latvie-
šu un angļu valodā, drīzumā lapa 
tiks dublēta arī vācu un krievu va-
lodā.

Latvijas kultūras kanona projek-
tu LNB īsteno ar Latvijas Republikas 
Kultūras ministrijas finansējumu.

Maija Treile
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Projekta „Latvijas kultūras kanons“ 
vadītāja

Nikolājs Džonsons aizsaulē
10.05.1933. – 20.06.2021.

20. jūnija pēcpusdienā no Dauga-
vas Vanagu Pertas nod. pr. saņēmu 
ziņu, ka šodien mūžībā ir aizgājis 
viens no mūsu nodaļas ilggadīgajiem 
biedriem – Nikolājs Džonsons.

„Džonīts“, kā mēs viņu pa lielā-
kai daļai saucām, bija dzimis 1933. g. 
10. jūnijā, Latvijā. Otrā pasaules kara 
beigās Džonsonu ģimene: tēvs Eižens 
un māte Anna Džonsoni ar bērniem – 
dēlu Nikolāju un viņa brāli Gunāru, 
bēgot no krievu otrās Latvijas okupā-
cijas, atstāja Latviju un ar tūkstošiem 
citām ģimenēm devās bēgļu gaitās, 
nonākot britu zonas bēgļu nometnē 
Geshtahtē, Vācijā.

Tāpat kā visi citi latviešu nometnes 
bērni Džonītis apmeklēja nometnes 
skolu, nodarbojās ar sportu un iesaistī-
jās Latviešu Skautu organizācijā. Kad 
Vācijā sākās bēgļu izvietošana no no-
metnēm un izbraukšana uz dažādām 
pasaules valstīm, Džonsonu ģimene 
pieteicās izbraukt uz Austrāliju un ar 
dažādiem starpgadījumiem beidzot 
1949. g. beigās ar kuģi Amarapoora 
nonāca Fremantles ostā, Rietumaus-
trālijā.

Kā jau mēs visi, arī Džonsonu 
ģimene nonāca Northamas nomet-
nē un, tāpat kā mēs visi, arī Džonīts 
sāka meklēt darbu, kuru atrada turpat 
Northamā kādā auto remontu darb-
nīcā. Šeit viņš sāka mācīties par auto 
elektriķi – amatu, kuru beidzot arī 
sasniedza. Pārējo laiku strādāja savā 
arodā dažādās auto elektrisko remontu 
darbnīcās Pertā, izņemot vienu laiku, 
kuru pavadīja dažādos būvdarbos Sid-
nejā, bet drīz atgriezās Pertā un tur-
pināja strādāt autoremontu darbnīcās 
līdz aiziešanai pelnītā valsts pensijā.

1964. g. Nikolājs Džonsons appre-
cēja Ritu Otto (dzim. Ozola) un, tā kā 
Ritai jau bija meitiņa Lolita, viņš viņai 
palika par audžutēvu, un nu Ritai palī-
dzēja audzināt meitu un tās bērnus un 
mazbērnus.

Jau sākuma gados Pertā Džonīts 
iestājas Pertas Latviešu dramatiskā 
kopā un spēlē lomas daudzās lugās 
Pertā un vairākos Latviešu Teātra fes-
tivālos Pertā un citos Austrālijas lat-
viešu centros līdz pat kopas pēdējam 
cēlienam vēl tikai šogad, kad kopa 
izbeidza pastāvēt. Viņš bija labi pazīs-
tams Pertas latviešu teātra aktieris un 
savu aktiera māku viņš nekad neliedza 
arī īsos DV sarīkojumos.

Džonīts ilgus gadus ziedoja Pertas 
Latviešu Biedrības valdes darbā, jo 
sevišķi kā tās sekretārs un laiku dar-
bodamies arī biedrības Revīzijas ko-
misijā.

1973. g. Džonīts iestājās Pertas 
Daugavas Vanagu nodaļā un ilgus ga-
dus ieņēma arī dažādus posteņus DV 
nodaļas valdē, jo sevišķi ilgi kā noda-
ļas kasieris. Par ilggadējo darbu Dau-
gavas vanagu Pertas nodaļas valdē un 
Pertas latviešu sabiedrībā, Daugavas 
Vanagu Centrālajā valdē Nikolājam 
Džonsonam piešķīra augstāko DV at-
zinību – DV nozīmi zeltā.

Atkal viens īsts latvietis pievie-
nojies aizsaules pulkiem. Paldies Tev, 
Džonīt, par Tavu ziedošanos Latvijai 
un latviešiem Pertā un Austrālijā. Lai 
Tev ir vieglas smiltis.

Jānis Purvinskis

Nikolājs Džonsons.

Latvijas kultūras kanons ...
Turpinājums no 8. lpp.
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Datumi
Vārda dienas, dzimšanas dienas un zīmīgi notikumi
16. jūlijs
Hermīne, Estere
1886. scenogrāfs Jānis Muncis.
1921. Satversmes sapulce apstiprina 
Latvijas ģerboni.
1940. valodnieks Trevors Fennels.

1941. PSRS pirmoreiz kaujā izmēģina 
Katjušu – Staļina ērģeles.

17. jūlijs
Aleksis, Aleksejs, Alekss
1985. dziedātāja Laura Jēkabsone.

18. jūlijs
Rozālija, Roze
1891. politiķis, sabiedrisks darbinieks 
Pēteris Lazdāns.

 
Turpinājums 16. lpp.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
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Tiešsaistes raidījumu ciklu Esi informēts, atgriežoties Lat-
vijā, balstoties uz savu darba pieredzi un piesaistot dažādu jomu 
ekspertus, veido NVA EURES darba mobilitātes konsultanti, lai 
sniegtu remigrantiem aktuālāko informāciju par darba iespējām 
un dzīves apstākļiem Latvijā, valsts un pašvaldību institūciju 
pakalpojumiem un atbalstu, nepieciešamo dokumentu kārtoša-
nu gan ārvalstī, pirms aizbraukšanas, gan Latvijā, atgriežoties, 
par bezdarbnieka pabalsta eksportu, nodokļiem, dzīvesvietas 
deklarēšanu, iegūtās kvalifikācijas atzīšanu un uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanu Latvijā, kā arī citiem svarīgiem jautājumiem.

Cikla Esi informēts, atgriežoties Latvijā tiešsaistes rai-
dījumi skatāmi EURES Latvia Facebook lapā katra mēneša 

pēdējā ceturtdienā plkst. 16.00.
Uz tikšanos 29. jūlijā!
NVA EURES konsultantu atbalsts pieejams ikvienam! 

Ja Jums ir papildu jautājumi par darba iespējām Latvijā, so-
ciālo aizsardzību (ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsts 
un tā eksports u.c.) vai starpvalstu nodokļu samaksu, aici-
nām sazināties ar NVA EURES konsultantiem.
Mājaslapa: www.nva.gov.lv/eures
E-pasts: eures@nva.gov.lv
Facebook: https://www.facebook.com/eureslatvia
Linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia
Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 EURES čats:
https://ec.europa.eu/eures/public/chat-with-eures-advisers

Nodarbinātības valsts aģentūra
9.07.2021.

„Esi informēts, atgriežoties Latvijā“
Turpinājums no 3. lpp.

21.07. – Ludza, Balvi, Alūksne).
No 22.  jūlija  līdz  26.  jūlijam  – 

Vidzemē (22.07. – Madona, Gulbene, 
Smiltene, 23.07. – Valka, Strenči, Val-
miera, Burtnieki, Mazsalaca, Limbaži, 
26.07. – Priekuļi, Cēsis, Sigulda, Inču-
kalns, Krimulda, Sēja, Saulkrasti).

27.  –  29.  jūlijā viesosies Pierīgā 
un noslēgsies Rīgā (27.07. – Carnika-
va, Ādaži, Garkalne, Ropaži, Ulbroka, 
Ogre, 28.07. – Ķekava, Olaine. 29.07. – 
Jūrmala, Babīte, Mārupe, Rīga). Īpašo 
Svētku auto nodrošina atbalstītājs In-
chcape Motors Latvia – Ford oficiālais 
pārstāvis Latvijā, raitu braucienu – 
Circle K, veldzējumu – Rimi.

„Ja ierasti ir bijis, ka Svētku da-
lībnieku gājienā cauri Rīgas centram 
dodas visu Latvijas pašvaldību dele-
gācijas ar saviem kolektīviem, pašval-
dības vadību, karogiem un vimpeļiem, 
ceļa malā viņus uzmundrina un sveic 
skatītāji, kā arī īpaši sveicinātāji, Gā-
jienu ievada svētku rīkotāju un valsts 
vadītāju rindas, kas vēlāk kādā vietā 
sagaida un visus dalībniekus sveicina, 
tad šoreiz būs otrādi – delegācijas būs 
savās mājās, bet svētku organizatori 
un sveicinātāji dosies uz novadiem – 
ar svētku auto un ripināmiem objek-
tiem – saulesripām,” stāsta projekta 
vadītāja Inga Krišāne.

Katras dienas videoapskati būs re-
dzami Svētku mājaslapā nacgavilet.
lv, Svētku profilā digitālajā platformā 
Youtube, kā arī sabiedrisko mediju 
portālā lsm.lv, savukārt septembrī 
pirmizrādi piedzīvos ilggadīgā Svētku 
atbalstītāja LMT veidotā dokumentālā 
filma (režisors Dzintars  Dreibergs). 
Saulesvijas komanda – režisore Inga 
Krišāne, mākslinieks Rūdolfs Bal-

tiņš, norišu režiso-
ri Edīte  Siļķēna, 
Inga  Krišāne un 
Kristaps Gustavs 
Kiršteins, kā arī 
visu pašvaldību 
koordinatori, ar 
kuriem kopā vei-
doti ikvienai paš-
valdībai unikāli 
notikumi.

Svētku norišu 
konceptu mērķis 
ir cieņpilni pabeigt 
Svētku procesu, 
neapdraudot klā-
tienes izglītības 
procesa uzsākšanu 
1. septembrī: plānots, ka svētku kopējo 
programmu veido 15 dažādas norises 
kora dziedāšanā, vokālajā mūzikā, ins-
trumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā 
un vizuāli plastiskajā mākslā, folklo-
rā. Norises plānotas pašvaldībās, pēc 
iespējas tuvāk dzīvesvietai, ārtelpās. 
Jebkurā svētku norisē dalībnieku skaits 
ir no 1 līdz tajā brīdī valstī atļautajam 
skaitam, nenotiek plaša pulcēšanās, 
nav plānoti centralizēti mēģinājumi 
un garš mēģinājumu process. Norises 
tiks iemūžinātas videoierakstos. Visi 
videomateriāli tiks nodoti Rakstnie-
cības un mūzikas muzejam topošās 
Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas 
vajadzībām kā spilgta 21. gs. Liecība.

Šobrīd notiek arī aktīvs mūsdienu 
deju lieluzveduma Augstāk par zemi 
filmēšanas process, bet no 21. jūlija 
VEF kultūras pilī būs skatāma vi-
zuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
programmas Radi rotājot izstāde.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu 
un jauniešu kultūras un mākslas svētki, 
kas apliecina, ka senās latviešu dziedā-

šanas, dejošanas un muzicēšanas tra-
dīcijas tiek turpinātas un turētas godā. 
Ar dziesmu un deju svētkiem saistī-
tā bērnu un jauniešu mākslinieciskā 
jaunrade noris kultūrizglītības pulci-
ņos un kolektīvos – koros, deju kolektī-
vos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas 
kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, 
vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī 
teātra mākslas kolektīvos un bērnu un 
jauniešu folkloras kopās. XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ku rīkotājs – Valsts izglītības un satura 
centrs. Svētku lieldraugs – Swedbank. 
Atbalstītāji – RIMI, LMT, Circle K, 
LAIMA, SIA Inchcape Motors Lat-
via, Latvijas Finieris, VKKF, Vides 
aizsardzības fonds, CONEXUS Baltic 
Grid, CODELEX, ACCURAT. Svētku 
īpašais atspoguļojums būs Latvijas Te-
levīzijā, Latvijas Radio un sabiedrisko 
mediju portālā lsm.lv.

Inga Vasiļjeva, 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku Sabiedrisko attiecību 

vadītāja
2021. gada 8. jūlijā

„Saulesvija”
Turpinājums no 12. lpp.
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Eiro kurss
Eiropas Centrālās bankas atsauces 
kurss 13. jūlijā.
€1 = 1,58400 AUD
€1 = 0,85518 GBP

€1 = 1,69810 NZD
€1 = 1,18440 USD

Adelaidē
Svētdien, 18. jūlijā, plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.
Svētdien, 25. jūlijā, plkst. 9.30 Tālavā 
novuss.

Adelaides Sv. Pētera draudze
Prāv. Dr. J. Priedkalns.
Dievkalpojumos jāievēro COVID-19 
noteikumi.
Svētdien,  18.  jūlijā, plkst. 11.00 
8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, diev-
kalpojums.

Brisbanē
Sestdien, 17. jūlijā, plkst.12.00. Rum-
my un zolītes pēcpusdiena Latviešu 
namā. Maksa $10.

Kvīnslandes latv. ev. lut. draudze
Sestdien, 17. jūlijā, plkst.13.00. Diev-
kalpojums Nācaretes baznīcā.

Kanberā 
Kanberas latv. ev. lut. draudze
Pašlaik nav iezīmēts neviens datums 
nākamajiem dievkalpojumiem.

Melburnā
Sekojiet  ziņām;  iespējamas  maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.
Sestdien, 17. jūl., Vanadžu sanāksme 
ATCELTA.
Svētdien,  25.  jūl., Daugavas Vanagu 
Melburnas nodaļas gada svētku akts 
DV mītnē.
Piektdien, 30.  jūl., plkst. 19.00 Kro-
dziņa vakars DV mītnē.

Melburnas latv. ev. lut. draudze
Svētdien,  18.  jūl., dievkalpojums 
Sv. Krusta baznīcā ATCELTS.
Svētdien,  18.  jūl., Garīgās pārrunas 
un 1. Iesvētes stunda Sv. Krusta baz-
nīcas zālē ATCELTAS.

Pertā
Trešdien,  21.  jūl., plkst. 13.00 filmu 
pēcpusdiena ar kafijas galdu DV klubā.

Pertas ev. lut. Sv. Pāvila draudze
Māc. Gunis Balodis.
Svētdien, 18.  jūlijā, plkst.10.30 diev-
kalpojums.

Sidnejā
Sekojiet  ziņām;  iespējamas  maiņas 
sakarā ar COVID noteikumiem.
Turpmākie  paredzētie  sarīkojumi 
Sidnejas  DV  namā  atcelti  uz  neno-
teiktu laiku.
Otrdien,  20.  jūl., plkst. 13.00 Zolīte 
Latviešu namā.

Sidnejas ev. lut. latviešu draudze, 
Svētā Jāņa baznīcā
Māc. Kolvins Makfersons.
Svētdien, 18. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 25. jūlijā, plkst. 10.00 diev-
kalpojums.
Svētdien, 1. aug., plkst. 10.00 dievkal-
pojums.
Svētrunas noskatāmas YouTube gan 
latviešu,  gan angļu valodā. Saites: http://
www.sydneylatvianchurch.org.au

Sidnejas latv. ev. lut. Vienības 
draudze
Māc. Raimonds Sokolovskis.
Svētdienas dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks saskanīgi ar sabiedris-
kajām regulām. Lūgums sazināties ar 
mācītāju R. Sokolovski, lai uzzinātu 
par nākamajiem dievkalpojumiem.

Zelta piekrastē
Zoom tikšanās neklātienē katra mē-
neša pirmā ceturtdienā plkst. 15.30. 
Zoom saite izsūtīta atsevišķi pirms 
katras tikšanā.

Latvijā
Otrdien, 20. jūlijā, plkst. 19.00 Rīgas 
Latviešu biedrības Baltajā zālē vasa-
ras koncertu cikla ietvaros debess spī-
dekļu iedvesmotu programmu PILN-
MĒNESS, kurā skanēs 20. un 21. gs. 
mūzikas darbi. Kopā ar vokālo grupu 
Putni muzicēs Anda Eglīte (kokle), 
Ivars Ozols (kontrabass) un Valters Lī-

cis (sitaminstrumenti).
Jūrmalas Festivāla koncertu apmek-
lētājiem būs jāuzrāda sadarbspējīgu 
vakcinācijas  vai  Covid-19  izslimo-
šanas  sertifikātu,  kā  arī  personu 
apliecinošu  dokumentu.  Noteikumi 
attiecas arī uz bērniem.
Otrdien, 27. jūl., plkst. 20.00 Dzin-
taru koncertzālē šī gada Jūrmalas 
festivāls tiks atklāts ar Raimonda 
Paula 85. jubilejas koncertu Cetur-
tais vilnis, kurā populāras un klausī-
tāju iemīļotas Paula dziesmas izpil-
dīs bagātīga solistu buķete.
Ceturtdien,  29.  jūl., plkst. 20.00 
Dzintaru koncertzālē Jūrmalas fes-
tivāla ietvaros izcilā komponista 
Gustava Mālera monumentālā opu-
sa Dziesma par zemi atskaņojums. 
Solisti tenors Aleksandrs Antoņen-
ko un latviešu mecosoprāns, Frank-
furtes operas soliste Zanda Švēde. 
Pie Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra diriģenta pults diriģents 
Andris Poga.
Piektdien,  30.  jūl., plkst. 7.00 – 
Jūrmalas festivāla ietvaros Saullēk-
ta koncerts Dzintaru pludmalē. Par 
tradīciju Jūrmalas festivālā kļuvis 
pasaulslavenās ērģelnieces Ivetas 
Apkalnas saullēkta koncerts jūras 
krastā. Ieeja koncertā bez maksas.
Piektdien, 30. jūl., plkst. 20.00 Jūr-
malas festivāla ietvaros akordeonis-
tes Ksenijas Sidorovas solokoncerts 
Dzintaru koncertzāles atjaunotajā 
vēsturiskajā mazajā zālē.
Sestdien,  31.  jūl., Jūrmalas festivā-
la ietvaros koncerts Dzimuši Latvijā 
Dzintaru koncertzāles lielajā skatuvē.

Līdz 22. aug. igauņu tekstilmākslinie-
ces Mariannas Kallasas gobelēnu iz-
stāde Kopīgās atmiņas Rīgas Latviešu 
biedrības Baltajā zālē. ■

Sarīkojumi, draudzes ziņas un ziņojumi

1906. rakstnieks Kārlis Miltiņš.
1931. ārsts, PBLA priekšsēdis (1988-
1989) Linards Lukss.
1931. rakstnieks, tulkotājs Harijs Gā-
liņš.
1933. SLT aktieris Ivars Apelis.

19. jūlijs
Jautrīte, Kamila, Digna, Sāra
1901. dziedātājs, rakstnieks Mariss 
Vētra.
1924. sabiedriskais darbinieks Aus-
trālijā, Dienvidaustrālijas gubernatora 

vietnieks (2000-2007) Bruno Krūmiņš.
1931. kinorežisors (t.sk. Nāves ēnā 
(1971.), Pūt, vējiņi (1973.)) un kinosce-
nārists Gunārs Piesis.
1949. skatuves, TV un filmu aktieris 
Ivars Kants.
1971. Latvijas politiķis, LR īpašu uz-
devumu ministrs sabiedrības integ-
rācijas lietās (2006.g. 7.nov. – 2009.g. 
1.janv.) Oskars Kastēns.

20. jūlijs
Ritma, Ramona
1923. inženieris un skolu darbinieks 
Austrālijā Osvalds Aizstrauts.
1941. rakstniece, žurnāliste Moni-

ka Zīle (pseidonīmi Mērija Muša, V. 
Veldre, Veronika Veldre).
1951. aktieris, režisors, rakstnieks Ju-
ris Rozītis.

21. jūlijs
Melisa, Meldra, Meldris
1906. (v.s., pēc j.s. 3. augustā) Jānis Pei-
ve, latviešu agroķīmiķis un politiķis.
1960. sabiedriska darbiniece Austrāli-
jā, rotkale Ilze Švarca.

22. jūlijs
Marija, Marika, Marina
1966. Latvijas tenisiste Larisa Nei-
lande.  ■
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